
 
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 5. 5. 2020 

 

Zapisnik 15. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 
 

Čas in kraj seje: od 22. 4. 2020 do 28. 4. 2020 po elektronski pošti. 

 

Prisotni: 

Predstavniki zaposlenih na zavodu: Nataša Jerina, Tadeja Pirc, Jože Erzar, Nina Kocjan, Robert 

Slabanja; 

Predstavniki staršev: Monika Hozjan Bubnjič, Iztok Kadunc, Tomaž Grad; 

Predstavnica ustanoviteljice: Slađana Brodnik, Erika Frantar, Marija Nolimal. 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje sveta zavoda z dne 26. 9. 2019.  

2. Obravnava in sprejem Letnega poročila o delu zavoda za preteklo šolsko leto, katerega 

del je tudi poročilo o uresničevanju LDN in je bilo potrjeno že na prejšnji seji. 

3. Seznanitev s Finančnim načrtom zavoda za leto 2020. 

4. Seznanitev s Poročilom o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda. 

5. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila. 

6. Določitev delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2019. 

7. Potek mandata svetu zavoda in razpis volitev delavcev v svet zavoda. 

8. Razno. 

 

 

Člani sveta zavoda so bili, zaradi izrednih razmer, po elektronski pošti pozvani k udeležbi na 

korespondenčni seji. Poleg gradiv so prejeli navodila za glasovanje o sklepih in navodila za 

določitev delovne uspešnosti ravnatelja. Soglasno so sprejeli naslednje sklepe: 

 

 

SKLEP k točki 1: 

Svet zavoda potrjuje zapisnik 14. redne seje sveta zavoda z dne 26. 9. 2019. 

 

 

SKLEP k točki 2: 

Svet zavoda sprejme Letno poročilo o delu zavoda, katerega del je tudi poročilo o 

uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto. 

 

 

SKLEP k točki 3: 

Svet zavoda se seznani s Finančnim načrtom zavoda za leto 2020. 

 

 



SKLEP k točki 4: 

Svet zavoda se seznani s Poročilom o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda. 

 

SKLEP k točki 5: 

Svet zavoda sprejme samoevalvacijsko poročilo. 

 

Točka 6: 

Člani so ravnatelju za realizacijo obsega programa dodelili 23,2 %, za kakovost izvedbe 

programa 31,2 %, za razvojno naravnanost zavoda 31,2 %  in za zagotavljanje materialnih 

pogojev 4,7 %, kar skupaj predstavlja 90,3 %. Ocena se šoli predloži na predpisanem obrazcu 

za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja. 

 

SKLEP k točki 6:  

Ravnatelj je dosegel 90,3 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno 

uspešnost. 

Svet zavoda v skladu s 19. členom  Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 

direktorjev s področja šolstva določi, da ravnatelju v skladu z Zakonom o ukrepih na 

področju plač in drugih stroškov dela za leto 2019 in drugih ukrepih v javnem sektorju, 

del plače za delovno uspešnost, ne pripada.  

 

Točka 7:  

 

Predsednica sveta zavoda je seznanila člane sveta zavoda, da dne 3. 7. 2020 poteče mandat 

članom Sveta zavoda. Svet zavoda mora imenovati volilno komisijo, razpisati volitve 

predstavnikov delavcev v svetu zavoda ter pozvati občino Dol pri Ljubljani in svet staršev, naj 

imenujejo svoje predstavnike za svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.  

 

SKLEP 1 k točki 7: 

a) Za izvedbo volitev  Svet zavoda imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo: 

 

Metka Lupše – predsednica 

Irena Potokar – namestnica 

 

Aleš Lebar – član 

Marjeta Grofelnik – namestnica 

 

Janja Fortuna – članica 

Mojca Bat – namestnica 

 

 

SKLEP 2 k točki 7: 

b) Svet zavoda razpisuje volitve predstavnikov delavcev zavoda v Svet zavoda 

na dan 10. 6. 2020.  

 

Sklep velja od 29. 4. 2020 dalje in se objavi na oglasnih deskah matične in podružničnih 

šol ter na oglasnih deskah Enot vrtca Dol in Dolsko. 

 

SKLEP 3 k točki 7: 

c) Občinskemu svetu Občine Dol pri Ljubljani se pošlje poziv, naj najkasneje 

do 17. 6. 2020 imenuje 3 predstavnike ustanoviteljice v Svet zavoda.  



 

SKLEP 4 k točki 7: 

d) Svetu staršev zavoda OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani se pošlje poziv, naj 

najkasneje do 17. 6. 2020  izvoli 3 predstavnike staršev v Svet zavoda. 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednica Sveta zavoda: 

Slađana Brodnik 


